
ه ا سر

، همکالسى هایى قدیمى بودند که به تدری همدیگر را  من یاران جام ان
پیدا کردند و حا در کنار  دورهمى هاى ماهانه به منا محروم کمک مى کنند

ماهى نمى دهیم
ماهى گیرى یاد مى دهیم

فری را کم نکنید یت ها شاد  موق

تقریبا اتفاق نظر وجــود دارد که موقعیت ها 
شــاد بخش در ایران چندان زیاد و در دستر 
نیســت و اگر موارد هم هست یا کم است یا نگاه 
ور  رســم آن را تایید نم کند. به طورى که ح
مردم در چنیــن موقعیت ها شــاد بخش که 
مورد تایید دیدگاه رسم نیست، به نوع تقابل با 
نگاه رسم تلق م شود، درحال که مردم مطلقا 
چنین قصد را ندارند و در پ شاد کردن و ابراز 
احساسات خود هستند. نمونه بسیار مشهور آن که 
همه را دچار حیرت کــرد، صعود تیم مل ایران به 
1 و پس از پیروز بر استرالیا بود  جام جهان 8
که مردم خار از برنامه و به صورت کامال خودجوش 
جشــن خیابان را رقم زدند که مزه شــاد آن 
لحظات هنوز زیر دندان بسیار از جوانان و حت 

میانساالن و سالمندان آن دوره وجود دارد.
له موقعیت ها شاد آفرین یک سو، مهمتر  مس
این که ما با کمبود موقعیت ها هویت بخش مل 
نیز مواجه هســتیم. موقعیت های که هر کشور 
درصدد است تا آنها را زیاد و زیادتر کند تا حس تعلق 
مردم و جوانان را به میهــن و آب و خا و جامعه 
خود برانگیزاند و همبســتگ و وحدت اجتماع 
را بیشــتر کند. ترکیب این دو موقعیت بیش از هر 
جا دیگر فعال در ورزش متبلور م شــود. در 
شــته از طریق جن موقعیت ها هیجان و  گ
همبستگ آفرین را ایجاد م کردند، ول شاد آن 
تبدیل به ماتم و عزا م شد، اکنون ورزش توانسته 
است جایگزین مثبت برا ســتیزه ها ویرانگر 
شته باشد و رقابت سالم و فر بخش ورزش را  گ
جایگزین آن کند، به همین دلیل همه حکومت ها 
در پ فرصت هستند تا از موفقیت ها ورزش به 
ویژه آنها که در سط مل است، نهایت بهره بردار 
را کرده و اجازه دهند مردم به لحا روح و روان 
تمدید قوا کنند و اگر پیروز هم شوند که چه بهتر، 
شــاد و انســجام را با یکدیگر به جامعه تزریق 

م کنند.
در میــان ورزش ها، در عموم کشــورها، فوتبال 
جایگاه ویژه ا دارد. هیچ ورزش به اندازه آن ایجاد 
حساسیت نم کند، پول که در این ورزش جریان 
دارد، ارقام بسیار باالی است و هر کشور حداکثر 
توان خود را به کار م گیرد تا در این ورزش موفق 
شود و مردم خود را به پا ثابت حامیان این ورزش 
و نشاط و شاد ناشــ از پیروز ها آن تبدیل 
، بازیکن  ثیر محمــد صال کند. نمونــه آن را در ت
برجسته مصرى تیم انگلیســى لیورپول در حیات 
اجتماعى مصر مى توان دید. هیچ رویداد ورزش به 
اهمیت جام جهان فوتبال نیست، شاید از المپیک 
نیز مهمتر است. زمان یک ماهه مرحله نهایى این 
مسابقات فرصت مناسب اســت که مردم خار از 
مســائل دیگر حول وحوش فوتبال گرد هم آیند و 

مسابقات را به صورت جمع تماشا کنند. در خانه 
یا میادین شهر یا قهوه خانه ها یا حت سینماها. این 
فرصت شاد را نباید از مردم دری داشت، به ویژه 
برا مردم که تیم فوتبال آنها با شایســتگ از 
قاره آسیا صعود کرده است و احتمال دارد با وجود 
مرب سرشــنا و بازیکنان خوب که دارد، نتای 
اى  امیدوارکننده ا نیز به دست آورد و در این ف
ی و ناامیدى شادى و نشاط را به جامعه تزریق 

کند.
ول متاسفانه یکى از فرماندهان محترم نیرو 
هارنظر رســم اعالم کرده  است  انتظام در ا
کافى شــاپ ها و قهوه خانه ها مجاز به پخش  که 
مسابقات فوتبال نیستند. پخش مسابقات فوتبال 
در اماکن عمومــى و اصناف خــا نیازمند اخ 
مجوزهاى الزم از نیروى انتظامى اســت. معلوم 
نیست که معیار این گونه تصمیمات چیست؟ این 
اقدام چــه ربط به نظم و امنیت شــهر دارد؟ چرا 
مردم را باید از کنار یکدیگر بودن محروم کرد؟ حت 
اگر این کار مشکالت هم داشــته باشد، آیا وجود 
له م شود  مشکالت موجب پا کردن صورت مس
یا باید آنها را حل کرد؟ مگر نه این که هر چیز باید در 
خدمت و برا آسایش و شاد مردم باشد، چگونه 

در این موارد خالف آن عمل م کنیم؟
چند روز پیــش یک از مســئوالن عال رتبه 
پلیس  نیرو انتظام به درست اشاره کرد که 
ایف غیرضرور به بخش  درصدد برون سپار و
خصوص اســت. اتفاقا یک از جاهای که باید 
برون ســپار شــود و حت ورود هــم به آن 
صورت نگیرد، مسائل غیر انتظام فعالیت ها 
صنف اســت که بایــد در حیطــه اتحادیه ها 
صنف به سرانجام برســد. این حد از دخالت در 
، جــز این که موجب یــ و بدبین  امر جزی
مردم م شــود و نیــرو را مســتهلک م کند، 
ور مردم  نتیجه دیگر ندارد. به طــور قط ح
در سینماها یا کافه ها، عوار و تبعات هم دارد 
یر اســت، ول کار است که همه  که گریزناپ
ــور در این  جا جهان م شــود و مردم با ح
اماکن در کنار یکدیگر به شاد و ابراز احساسات 
م پردازند. این رفتار بهتر اســت یا این که ده ها 
نفر در خانه ها کوچک جم شــوند و به دیدن 

مشتر این مسابقات بپردازند؟
در شــاد مردم نباید خســت به خــر داد. 
صداوســیما که از پخش مســابقات فوتسال زنان 
پرهیز م کنــد، جز بدبینــ و ب اعتماد چیز 
دیگر نصیب آن نم شود. نیرو انتظام جایگاه 
به مراتب بهتر از صداوسیما دارد، حیف است که 
این جایگاه ارزشمند با چنین تصمیمات دچار ابهام 
ارید مردم شاد کنند و از  یا خدشه دار شــود. بگ

ت ببرند. کنار یکدیگر بودن ل
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چند نکته در دفاع از چاقى!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

چند نکته در دفاع از چاقى!

shahraam_shahidi@yahoo.com

یک. على الریجانى گفته وزیر خارجه 

آمریکا یک سیاســتمدار چاق است که 

زیاد حرف مى زند، که این موضوع نشان 

از عدم رشد یک سیاستمدار است. 

بنده به عنــوان یک نویســنده چاق 

ضمن مخالفت با سیاســت هاى پمپئو 

اعالم مى کنم کــه موضوع چاقى ربطى 

به زیاد حرف زدن ندارد. چه بسا در خود 

ایران هم سیاستمدار چاق کم نداریم که 

اگر این طور باشد معناى بدى مى دهد. 

اصوال این حرف على الریجانى به نوعى 

چاق ستیزى محســوب مى شود که ما 

چاق ها از بن و ریشــه بــا آن مخالفیم. 

حاال شما این همه سیاستمدار الغر در 

جهان حرف مفــت مى زنند نمى بینید 

اَد چســبیده اید به دو سه تا سیاستمدار 

چاق؟ این درســت اســت؟ ما چاق ها 

دردمــان را به که بگوییم. خوب اســت 

ما هم بگوییم عادل الجبیر الغر است و 

براى همین این قدر حرف هاى نامربوط 

مى زند؟ دوست داشتید؟ یا مثال چطور 

تا دیــروز رهبر کره شــمالى یک چاق 

دوست داشــتنى بود؟ اما حــاال که جا 

زده، شد چاقى که زیاد حرف مى زند؟ با 

چاق ها به از این باشید که با خلق جهانید. 

اصال شما بعدها رأى نمى خواهید؟ سال 

1400 از آن چه در آینه مى بینید به شما 

نزدیک تر اســت. نمى دانیــد 60 درصد 

جمعیت ایــران گرفتار اضافــه وزنى و 

چاقى هستند؟ االن چاق ها شما را تحریم 

کنند، در خواب فقط رأى خواهید آورد. 

با آینده سیاسى خودتان بازى نکنید و با 

چاق ها مهربان باشید. من اگر جاى شما 

بودم براى این که از دل چاق ها دربیاورم، 

طرحى مى بردم مجلس که چاق ها یک 

روز بیشتر تعطیل باشند. این طورى به 

قول شما زیاد حرف زدن شان هم تعدیل 

مى شود، چون کمتر در جامعه هستند. 

آهان حاال فهمیــدم نکند خانم ها را هم 

براى همین به ورزشگاه ها راه نمى دهند؟ 

چون معاون تحقیقــات و فناورى وزیر 

بهداشــت گفته 30 درصد زنان ایرانى 

چاق هستند و از نظر شما چون چاق ها 

زیاد حرف مى زنند و... از اتاق فرمان اعالم 

کردند بس کن. چاقى که باش. کشتى ما 
را با این استدالل هات!

دو. جمعیت چاق هاى دنیا 2 میلیارد 

شــد. این خبر را این جا آوردم که آقاى 

الریجانى بداند با چــه جماعت انبوهى 

سرشاخ شــده. ما چاق ها باید اتحادیه 

و صنف داشته باشــیم که نتوانند ما را 

چنین مورد آزار کالمى قرار دهند. 

سه. رئیس انجمن فیزیوتراپى ایران 

گفته طبق بررســى هاى به عمل آمده 

50 درصد زنــان و 40درصــد مردان 

ایرانــى چاق شــده اند. اول این که مگر 

بررســى هاى بــه عمل آمده توســط 

انجمن فیزیوتراپ ها باید با بررسى هاى 

به عمل آمده توسط معاونت تحقیقات 

وزارت بهداشــت فرق کند که آمارشان 

متفاوت است؟ االن البد على الریجانى 

مى گوید یکى از این دو عزیز چاق است 

و حرف زیادى زده. دوم، همه مى دانیم 

50درصد از 40 درصد بیشــتر است و 

البته همه هم مى دانیم که بانوان نسبت 

به آقایان شرایط زندگى سخت ترى در 

این کشور دارند، بنابراین، این موضوع 

اثبات مى کند چاقى پدیده اى نیست که 

بر اثر رفاه و سرخوشى ایجاد شود، بلکه 

چاقى بیشتر ناشى از غمباد و اذیت شدن 

اســت. مى گویید نه؟ آمار دیگرى ارایه 

کنم. وزیر بهداشت همین پارسال اعالم 

کرد آمار افسردگى در زنان ایرانى باالتر 

از مردان است. پس چاق تر که هستند 

هیچ، افسرده تر هم هســتند. بنابراین 

دیگر مو الى درز تحقیقات ما نمى رود. 

بهتر است سیاســتمداران از این پس با 

ما چاق ها مهربانانه تر برخورد کنند. ما 

متهم نیســتیم، بلکه قربانى محسوب 
مى شویم.  
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شــعارتیم ملى ایــران براى 
جام جهانى 2018 مشخص شد.

ایــن دوره هم مثل هــر دوره: کــم بخور 
همیشه بخور

کى روش: بعد از جام جهانى از ایران مى روم

به جاى این که لژیونرهاى نیمکت نشــین 

هى پاشــن بیان ایران، یهو مــن میرم اونجا 
دیگه

توییــت شــهیندخت مــوالوردى: اگــر

مردهاى ما در ورزشــگاه ها چیزى بگویند که 

زیبا نباشــد باید زنان تــاوان آن را پرداخت 
کنند؟!

آخرش نفهمیدیم این جمله سوالیه یا خبرى!

80 درصد کودکان روســتاهاى خراســان 
جنوبى مشکل پوستى دارند

راه حل پیشــنهادى وزارت بهداشت: تغییر 
نام خراسان جنوبى

حکم جالــب یک قاضــى: محکومیت یک 
پزشک به ویزیت رایگان

خوب شد احمدى نژاد رو محکوم نکردن!

افزایش 20درصــدى حقوق کارمندان باید 

از اول فروردین اجرا شود، نه خرداد 

وزارت اقتصــاد: فعال داریــم روى افزایش 

نرخ هزینه هاى زندگــى کار مى کنیم. مزاحم 
نشید.
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 صفحه 

نگ افروزى اختیار 
از ترامپ سل شد

وز را ممنو کرد امى به ایران بدون دریافت م   کنگره آمریکا حمله ن

ه جا

ت فرونش
فال از فلک ا

تا عالى قاپو

   صفحه 

یر یک پدیده  شهروند از ت    گزارش 
ار تاریخى ایران را  زمین شناختى که آ

تهدید مى کند

ه حاد

امدادگران هالل احمر ۸۹ نفر 
را از خطر مرگ نجات دادند

وار سی
 بی گو تهران

   صفحه 

اد اقت

«شهروند» از ماجرای 
پول های دیجیتال در ایران

و جهان گزارش می دهد

شنایى با بیت کوی 
میز ای پو اسرار

   صفحه 

ضیا

گپ وگفت کوتاه «شهروند» 
با مهران  رجبی، بازیگر پرکار 

ماه رمضان 

روایتى از 
ارهاى ساده  اف

قاى بازیگر
   صفحه 

ار گ

تغییر نگاه مشتریان 
پارچه فروشی های تهران

که جنس متفاوت می خواهند

پارچه هاى دمده
ا هاى مد روز و ل

   صفحه 

ورز

صال تا 
چه باشد

   صفحه 

   همه آن چه باید از فینال امش لیگ 
قهرمانان اروپا میان رئال و لیورپول 

بدانید

نر نگ و  ر

گیالنى ها 
فرارى را
فرارى دادند

   صفحه 

   اعترا هاى قومیتى یک فیلم دیگر را 
از پرده پایین کشید

Le
ad
er

.ir
س: 

عک
  

رت آیت ا خامنه اى در بخشى از بیانات شان در  ح
دیدار اخیر سران قوا و جمعى از مسئوالن و کارگزاران 
له اول  نظام که به مسائل داخلى اختصا داشت، مس

له اقتصادى خواندند. کشور را مس
رت آیت ا خامنــه اى توصیه هایــى را درباره  ح

مسائل اقتصادى مطر کردند که به شر زیر است: 
1 فعالیت هاى دولت باید با گسترش خدمات ادامه 

پیدا کند.
2 باید عمیقا باور کنیم که مشــکالت اقتصادى با 
رفیت هاى فراوان داخل کشور قابل  حل است  تکیه بر 
و نسخه هاى غربى نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه هاى 
دیگر نظیر جمعیت، حالل مسائل و دشوارى هاى کشور 

نیستند.
3 سپردن کارها به خارجى ها با توجه به بدقولى هاى 

آنها باید فقط در حد اضطرار باشد و فقط وقتى از امکانات 
یو شدیم، سرا دیگران برویم. داخلى م

4 باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن آمریکایى ها 
وزارت خزانه دارى خود را به اتاق جن علیه ایران تبدیل 
کرده اند در مرکز اقتصادى دولت تشکیل شود و وزارت 

له کمک کند. خارجه نیز به این مس
5 اقتصاد مقاومتى عال همه مشکالت کشور است 
و امروز با توجه به اقدامات دشــمن، باید بخش هایى از 

اقتصاد مقاومتى در اولویت قرار گیرد.
6 اقتصاد دولتى جــواب نمى دهد و همان گونه که 
بارها گفته ام، باید سیاست هاى اصل 44 جدى گرفته 

شود و بخش خصوصى را وارد میدان کنیم.
 فلسفه تشکیل صندوق توســعه ملى کمک به 
بخش خصوصى اســت این صندوق کامال در اختیار 

دولت است اما مناب صندوق باید در اختیار فعاالن بخش 
خصوصى قرار گیرد و نباید صرف مصارف جارى شود.

ارى و  8 امروز ما اسیر نفت هستیم چراکه قیمت گ
خرید یا عدم خرید آن دست دیگران است، این وض باید 
تغییر کند و نفت به عنوان سرمایه ملى، واقعا در اختیار ما 

باشد و وابستگى به آن را روز به روز کم کنیم.
 اهمیــت دادن به اقتصاد دانش بنیــان، توجه به 
جوانان کارآفرین در رســانه ها، تقویــت تولید داخل، 
اهمیت فراوان به کاالى ایرانى و خوددارى مطلق همه 

دستگاه ها از خرید محصوالت غیرایرانى.
10 مســائل اقتصاد را نباید به برجــام و امثال 
آن گره بزنیم، دیدید با برجام هم مشــکل اقتصاد 
درست نشد، بنابراین اقتصاد به عوامل دیگرى نیاز 

دارد.

ادى خواندند له اقت له اول کشور را م ن م و ر آیت ا خامنه اى در بخشى از بیانا شان در دیدار اخیر سران قوا و م ح

ام رى براى کارگزاران ن ادى ره 1 راهکار اقت

از مى شود سفر کاروان هاى مدینه از  تیرماه آ
رئیس ســازمان حــ و زیــارت تاکید کرد: ســفر 
2 تیرماه امسال آغاز شده و  کاروان هاى مدینه قبل از 
1مرداد ادامه دارد و سفر کاروان هاى مدینه بعد نیز از  تا 
هشتم مرداد آغاز شده و تا 24 این ماه ادامه پیدا مى کند.

حمید محمدى با اعالم این خبر گفت: نیمى از این 
کاروان ها مدینه قبل و نیمى مدینه بعد هستند.

وى ادامه داد: وزارت ح عربستان براسا تصمیم 
ســازمان همکارى اسالمى سهمیه کشــورها در ح 
را یک هزارم جمعیت آنها اعالم کــرده، با این وجود، با 
رایزنى هاى صورت گرفته سهمیه کشورمان 85 هزار و 
200 نفر تعیین شده که البته بخشــى از این رقم ویژه 

دست اندرکاران ح است.
رئیس ســازمان ح و زیارت به زمان اعزام کاروان  ها 
هار داشت: سفر کاروان   هاى مدینه قبل از  اشاره کرد و ا
1 مرداد ادامه دارد و سفر  2 تیرماه امسال آغاز شده و تا 
کاروان هاى مدینه بعد نیز از هشتم مرداد آغاز شده و تا 
بیست وچهارم این ماه ادامه پیدا مى کند. محمدى افزود: 
با توجه به تخریب هتل هاى اطراف مســجدالحرام در 

 ، رت رسول راستاى اجراى طر توسعه حرم ح
اسکان زائران در مدینه امسال با محدودیت  هایى روبه رو 
است، به همین جهت امسال طول اقامت زائران در این 

شهر حداکثر 6 روز است.
وى با اشاره به برگزارى دوره  هاى آموزشى ویژه حجا 
ور  تصری کرد: این دوره ها در قالب 10 تا 12جلسه با ح
مدیران و روحانیون کاروان ها برگزار مى شود و حاضران 
در آنها با مسائل اجرایى و معنوى سفر ح ازجمله امور 
حمل ونقل، اسکان، مسائل پزشکى، نحوه انجام مناسک 

و قوانین و مقررات کشور عربستان آشنا مى     شوند.
رئیس ســازمان ح و زیارت با بیــان این که همه 
برنامه   ریزى ها و تمهیدات الزم براى این که حجا ایرانى 
با آرامش و عزتمندى به این سفر معنوى مشرف شوند، 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: صدور ویزاى حجا 
ایرانى از نیمه دوم خردادماه آغاز مى شود و فرآیند آن هم 

چون  سال قبل به شکل الکترونیکى است.
محمدى اضافه کرد: براسا توافق هاى انجام شده 
نیمى از پروازهاى حجا کشــورمان توســط ایرالین 

سعودى و نیمى نیز توسط هواپیمایى جمهورى اسالمى 
انجام خواهد شد.

وى درخصو تعداد افــراد در نوبت براى ح تمت 
گفت: یک میلیون و 350 هزار هموطن ایرانى در انتظار 
انجام این سفر معنوى هســتند که اگر براى هر  سال 
100 هزار سهمیه در نظر بگیریم، بیش از 13 سال براى 
انجام سفر همه آنها فرصت نیاز است. رئیس سازمان ح 
و زیارت یادآور شد: البته مقامات کشورمان و سازمان ح 
و زیارت براى افزایش سهمیه زائران ایرانى رایزنى  هاى 

نان دنبال خواهند کرد. خود را هم
محمدى از اجراى طــر رقابتى ســفر عتبات در 
استان   ها خبر داد و ابراز داشت: به منظور سهولت براى 
انجام سفر به شــهرهاى زیارتى عراق از ابتداى امسال 
زمینه اى در اســتان   هاى کشور فراهم شــده است تا 
کارگزاران و نمایندگان ما با توجه به شرایط متقاضیان هر 
استان و منطبق بر خواست آنها در زمینه مدت سفر، نوع 
یه و شرایط اسکان، سفرهاى عتبات را برنامه   ریزى  تغ

کنند.

، ســازمان  انجمن یاران جام تهمینه مفیدى| 
مردم نهاد جوانى ا ست که شــاید نامش را کمتر کسى 
شنیده باشــد، اما این انجمن با تمام جوانى اش ویژگى 
دارد که در طول این ســال ها کمتر میــان خیریه ها 
اى این انجمن، همکالســى هاى قدیمى  دیده ام. اع
دبیرستانى اند که پس از سال ها یکدیگر را یافته اند و با 
شــته به حال، قصد کرده اند  پیوندزدن ریشه هاى گ
آینده اى روشن بســازند. این اتفاق براى نسل من که 
ســرعت زندگى، هر روز حافظه و تاری شــان را غارت 
مى کند، چیزى شبیه به معجزه است. آنها حتى ارتباط  
با دوستان آن سوى مرزهاى شان را چنان حف کرده اند 
ى هاى شان از طریق اسکای در جلسات کارى   که بع
ور پیدا مى کنند و در تصمیم گیرى ها مشــارکت  ح
دارند. امــا مهمترین دلیل انتخاب ایــن انجمن براى 

مصاحبه برنامه ریزى دقیــق و رویکرد حرفه اى آنها به 
له کمک رسانى  است. در تمام این سال ها آنها سعى  مس
کرده اند از برخوردهاى هیجانى با اتفاقات و محرومیت ها 
پرهیز کنند و تمام تالش خود را به کار بسته اند تا بیمارى 
را از ریشه درمان کنند و گرچه با این هدف روند حرکت 
کند به نظر مى آید، اما روزهاى روشــن تر زمانى از راه 
خواهد رسید و ماندگار خواهد شــد، آن زمان تلخى و 
ناکامى سایه بلندش را از سر مردم این مناطق برمى دارد. 
مردمى که بار دیگر توانسته اند روى پاهاى خود بایستند 
انجمن یاران  اى و دوباره زندگى از ســر گرفته اند. اع
جام بــا راه حل هاى موقتى مســکن وار مخالفند و 
معتقدند با برنامه ریزى و تخصصى  کردن مسئولیت ها 
مى توان در مسیر موفقیت قرار گرفت. در این مصاحبه 

ت مدیره... پوران اسماعیلى هی

سازمان هواشناسى کشــور در اطالعیه اى از وقوع 
رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه اى، رگبار و احتمال 
بارش تگر در 16 استان به ویژه استان هاى غرب و 

شمال غربى خبر داد.
عیف  برپایه گزارش سه روزه این سازمان، امروز با ت
سامانه بارشــى از میزان بارش در شمال غرب و غرب 
کشور کاسته شده و گسترده بارش محدود به برخى 
مناطق شــمال غرب، دامنه هاى زاگــر مرکزى، 
استان هاى واق در دامنه البرز و بخش هایى از سواحل 

دریاى خزر و ارتفاعات کرمان خواهد بود.
در این مناطق، رگبار، گاهى رعد و برق و وزش باد 

شدید موقت پیش بینى مى شود.
افزون بر این روز یکشنبه ششم خرداد این شرایط 
در نوار شمالى کشور و بخش هایى از دامنه هاى زاگر 
مرکزى و ارتفاعات کرمان پیش بینى مى شود، در این 
روز به سبب وزش باد شــدید در شمال شرق، شرق و 
دامنه هاى واق در البرز شرقى باد و گردوخا دور از 

انتظار نیست.
ساکنان استان هاى ســاحلى دریاى خزر، استان 
اردبیل و خراسان شمالى روز یکشنبه شاهد کاهش 
نین از اواخر وقت  4 تا  درجه اى دما خواهند بود، هم
امروز تا روز یکشــنبه دریاى عمان به سبب وزش باد 

شدید موا خواهد بود و در روزهاى شنبه و یکشنبه 
در جنوب سیستان وبلوچستان و هرمزگان افزایش ابر، 
وزش باد شدید و در برخى نقاط احتمال بروز پدیده 

گردوخا پیش بینى مى شود.
روز یکشنبه آســمان تهران صاف است بیشینه و 
کمینه دما شنبه در تهران 30 و 20 درجه خواهد بود و 
روز یکشنبه با افزایش یک درجه اى به 31 و 21درجه 
مى رسد. اهواز با بیشینه دماى 43درجه باالى صفر 
گرم ترین مرکز استان و همدان و شهرکرد با کمینه 
دماى 6 و 8 درجه باالى صفر خنک ترین مراکز استان 

بودند.

ه اى در کشور  ار، رعدوبر و وز باد شدید لح هشدار هواشناسى درباره رگ


